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SAMENVATTING
Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en behandelingen 

van hevig menstrueel bloedverlies (HMB).

Grofweg is er een tweedeling te maken: HMB op basis van anatomische of organische 

afwijkingen of HMB zonder aanwijsbare oorzaak (essentieel HMB).

De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van de diagnostiek zijn:
l	 De menstruatiescorekaart (PBAC) is de beste schattingsmethode om onderscheid te 

maken tussen HMB en normaal bloedverlies.
l	 Bepaal (eenmalig) het hemoglobinegehalte in het bloed. 
l	 De eerste keus voor beeldvorming is transvaginale 2D echoscopie. 
l	 Verricht een SIS/GIS bij twijfel over intracavitaire afwijkingen en een poliklinische 

hysteroscopie indien de SIS/GIS afwijkend of inconclusief is. 

Conservatieve behandelmogelijkheden zullen worden beschreven in de nieuwe NHG-

standaard ‘vaginaal bloedverlies’. 

De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van therapie zijn:
l	 Overweeg allereerst een hormoonhoudend spiraal (Mirena, LNG-IUD) te plaatsen. 
l	 Een tweedegeneratie ablatie verdient de voorkeur boven een eerstegeneratie ablatie.
l	 Een (poliklinische) endometriumablatie is een goed alternatief voor een hysterectomie bij 

essentieel HMB.
l	 Embolisatie is een goed alternatief voor hysterectomie bij HMB en myomen.

Deze vernieuwde richtlijn, lopende en toekomstige studies en indicatoren zullen de kwaliteit 

van de zorg verbeteren.
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INLEIDING
Voor de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies werd in de gynaecologie de NVOG 

richtlijn ‘menorragie’ gehanteerd. Deze richtlijn dateert uit 2003. Sindsdien is er nieuwe 

informatie verschenen met betrekking tot de diagnostiek en therapie van deze klacht. 

Aangezien HMB voor een belangrijk deel in de eerste lijn wordt behandeld en de door de 

interventieradioloog uitgevoerde embolisatie van de uterus nog niet in de oude richtlijn werd 

behandeld, ontstond het voorstel een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen.

Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen die in de nieuwe 

richtlijn worden beschreven.

TERMINOLOGIE EN DEFINITIES 
Een belangrijke wijziging in de terminologie is het vervangen van ‘menorragie’ door ‘hevig 

menstrueel bloedverlies (HMB)’. Deze term is meer beschrijvend en eenduidig en wordt ook 

door de FIGO en de NICE guideline gehanteerd. Abnormaal uterien bloedverlies (AUB) is 

de verzamelnaam waar alle bloedingsproblematiek onder valt; HMB valt onder AUB en is 

gedefinieerd als excessief menstrueel bloedverlies dat interfereert met de fysieke, emotionele, 

sociale en materiële kwaliteit van leven van een vrouw. In de pathofysiologie van HMB 

kan een indeling gemaakt worden in twee groepen: HMB op basis van anatomische of 

organische afwijkingen (myomen, adenomyosis, stollingsstoornissen) en essentieel HMB.

HMB is een veel voorkomende klacht en de belangrijkste reden om de gynaecoloog te 

bezoeken (met uitzondering van zwangerschapsgerelateerde klachten); ongeveer 10-35% 

van de vrouwen geeft aan hevig menstrueel bloedverlies te hebben. Met behulp van de 

richtlijn zal voor de patiënt door middel van (zo min mogelijk invasieve) diagnostiek de 

optimale behandeling gekozen kunnen worden voor HMB, nadat ze voorgelicht is over de 

beschikbare opties. Op maatschappelijk niveau zullen de kosten teruggebracht kunnen 

worden door het achterwege laten van onnodige diagnostiek en kosteneffectieve behandel 

keuzes. 

METHODE VAN RICHTLIJNONTWIKKELING 
Voor het maken van deze richtlijn werd allereerst een flowchart (figuur 1) geconstrueerd met 

als doel stapsgewijs van klacht via diagnostiek naar therapie te komen. Vervolgens werd met 

behulp van deze flowchart een knelpuntenanalyse uitgevoerd en werden onderzoeksvragen 

geformuleerd. Aan de hand van deze vragen werd literatuuronderzoek verricht. Na het 
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selecteren van de relevante artikelen werden evidence tabellen opgesteld die de literatuur 

gestructureerd samenvatten. Hierna werd de bewijskracht van de studies bepaald volgens 

de GRADE en EBRO methode. Op basis hiervan werden conclusies opgesteld met een 

bijbehorend bewijsniveau. De conclusies konden door de beschreven ‘overwegingen’ 

worden genuanceerd en resulteerden tenslotte in aanbevelingen die als samenvatting aan 

het begin van de richtlijn gepresenteerd worden.

DIAGNOSTIEK
Of de hoeveelheid bloedverlies normaal is of dat er sprake is van HMB, is op basis van 

anamnese soms moeilijk in te schatten. De menstruatiescorekaart (PBAC; pictorial blood 

loss assessment chart), is de beste semikwantitatieve schattingsmethode om dit onderscheid 

te maken; hierbij wordt een afkapwaarde van 150 gebruikt. Naast een behandeling voor 

HMB, bleek uit patiënt focusdiscussies ook de wens om aandacht te besteden aan de sociale 

en maatschappelijke gevolgen hiervan. 

Er zijn geen studies voorhanden die een associatie tonen tussen cervixpathologie (Chlamydia 

trachomatis en cytologie afwijkingen) en HMB. Daarom kan deze diagnostiek voor deze 

klacht achterwege blijven. Bij vrouwen ouder dan 45 jaar dient endometriumdiagnostiek 

wel overwogen te worden, in het bijzonder voorafgaand aan een chirurgische behandeling. 

Het routinematige screenen op afwijkingen in stolling en endocrinologie is niet zinvol. Wel 

wordt aanbevolen minstens eenmalig het hemoglobinegehalte te bepalen. Wat betreft 

de beeldvormende diagnostiek bij HMB werden in de systematische literatuurstudie geen 

vergelijkende studies gevonden tussen transvaginale echoscopie en MRI voor de detectie 

van myomen. In de dagelijkse praktijk zal echter altijd met echoscopie gestart worden en 

MRI alleen op indicatie verricht worden. Voor het diagnosticeren van adenomyose heeft 

transvaginale echoscopie, door een ervaren echoscopist, een vergelijkbare accuratesse 

als MRI. Een MRI is van toegevoegde waarde als de uitslag bepalend kan zijn voor de 

therapiekeuze, voornamelijk om bij patienten met myomen te bepalen of embolisatie 

mogelijk is.

Indien er twijfel bestaat over intracavitaire pathologie, kan een SIS of GIS (water of gel 

contract echoscopie) van goede waarde zijn. Indien deze echo niet afwijkend is, kan een 

hysteroscopie achterwege blijven. Gezien lagere pijnscores, evenals lagere kosten en 

logistieke redenen kan het beste gestart worden met een SIS en bij afwijkingen of twijfel 

alsnog een diagnostische hysteroscopie verricht worden. 

Bij een indicatie tot hysteroscopie, kan deze poliklinisch of in dagbehandeling met anesthesie 

worden verricht. Uit meerdere, niet vergelijkende, onderzoeken blijkt dat een poliklinische 
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hysteroscopie vaak succesvol wordt volbracht. Ook lijken patiënten even tevreden en is er 

geen verschil in pijn na de procedure. Een hysteroscopie voor intrauteriene diagnostiek kan 

dan ook het beste poliklinisch plaatsvinden. 

THERAPIE
Conservatieve behandelmogelijkheden voor HMB vallen buiten het bestek van deze richtlijn 

en worden beschreven in de NHG-standaard ‘vaginaal bloedverlies’. Deze standaard 

wordt op dit moment herschreven waarbij twee van de gynaecologen die de richtlijn HMB 

hebben opgesteld zitting hebben genomen in de commissie. De NVOG-richtlijn HMB en 

de NHG richtlijn vaginaal bloedverlies zullen naar elkaar verwijzen en zijn daarmee een 

‘netwerkrichtlijn’ geworden. 

Er zijn meerdere invasieve therapieën voorhanden. Als definitieve therapie voor vrouwen met 

HMB ongeacht de onderliggende oorzaak kan een hysterectomie uitgevoerd worden.

Bij essentieel HMB is een endometriumablatie een goed alternatief voor een hysterectomie. 

De tevredenheid en kwaliteit van leven bij beide behandelingen is ongeveer gelijk. Natuurlijk 

verbetert het bloedverlies minder na een ablatie en zijn er ook meer reïnterventies nodig, 

maar het herstel na de ingreep is sneller. Indien gekozen wordt voor een endometriumablatie 

kan deze eventueel ook poliklinisch uitgevoerd worden. De pijn na de procedure lijkt niet 

erger te zijn dan na een ablatie onder algehele narcose bij gelijke effectiviteit. Dit geldt ook 

voor een poliklinische hysteroscopische poliep verwijdering (TCR-P). Blinde tweedegeneratie 

ablatietechnieken geven gemiddeld een beter resultaat dan eerstegeneratie technieken 

(onder zicht) en verdienen -mede door het gebruikersgemak- de voorkeur. De bipolaire 

tweedegeneratie ablatietechniek resulteert in meer amenorroe dan ballonablatie en verdient 

daarmee de voorkeur wanneer amenorroe het doel is. 

Ablatie (meerdere technieken) is in een aantal RCT’s vergeleken met het hormoon afgevend 

spiraal (LNG-IUD, Mirena). Deze behandelingen verschillen nauwelijks qua tevredenheid, 

amenorroe en reïnterventies. Echter een IUD plaatsen is minder invasief. Bipolaire ablatie is 

echter niet met Mirena vergeleken en zou wellicht effectiever kunnen zijn. Dit gerandomiseerde 

onderzoek vindt op dit moment in Nederland plaats: de MIRA studie (www.studies-obsgyn.

nl). 

Ook het plaatsen van een LNG-IUD alvorens over te gaan tot een hysterectomie moet 

besproken worden met de patiënt.

Voor HMB bij een uterus myomatosus zijn ook meerdere behandelmogelijkheden. Een 

embolisatie van de arteria uterina is een goed alternatief voor een hysterectomie en dient in 

de counseling betrokken te worden. Embolisatie werd in meerdere studies vergeleken met een 
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hysterectomie; de kwaliteit van leven en tevredenheid zijn ongeveer gelijk. Na embolisatie 

herstellen patiënten wel sneller en na een geslaagde procedure is er een kans van 75% dat 

er geen hysterectomie meer verricht zal moeten worden. Bij adenomyose heeft embolisatie 

mogelijk een gunstig effect, echter hier is nog te weinig bewijs voor. Bij submuceuze myomen 

tot 4 cm doorsnede heeft hysteroscopische resectie (trans-cervicale resectie myoom, TCR-M) 

een gunstig effect op HMB en tevredenheid. Ook kan een abdominale myoomenucleatie 

verricht worden. Deze ingreep kan laparotomisch dan wel laparoscopisch uitgevoerd 

worden. Uit RCT’s die deze twee behandelingen vergelijken komt naar voren dat patiënten 

die laparoscopisch geopereerd worden sneller herstellen, terwijl de myomen even vaak 

recidiveren. Bij deze studies wordt het effect op HMB niet beschreven. Bij vrouwen met 

kinderwens heeft een myoomenucleatie de voorkeur boven een embolisatie.

Er is te weinig evidence om aanbevelingen te doen over myolyse van myomen, occlusie 

van de arteria uterina of MRI guided Focused Ultrasound. Wij adviseren deze alleen in 

onderzoeksverband uit te voeren. 

Een behandeling met GnRH analogen is bewezen zinvol voorafgaand aan een hysterectomie, 

een abdominale myoomenucleatie of een eerste generatie endometriumablatie. 

Voorbehandeling lijkt geen gunstig effect te hebben voorafgaand aan een TCR-M. 

Recent is Ulipristal (Esmya) op de markt gekomen dat als voorbehandeling voorgeschreven 

kan worden in het kader van een operatie voor een uterus myomatosus. Hoewel dit middel 

gunstige effecten laat zien op de HMB klachten en op het myoomvolume is het effect op de 

chirurgische uitkomst nog niet bekend, waardoor als aanbeveling geldt dat dit middel alleen 

in onderzoeksverband dient te worden toegepast. 

TOT SLOT
Na het uitgebreide literatuuronderzoek dat gedaan is voor deze richtlijn, blijkt dat er nog 

lacunes in de beschikbare kennis bestaan. In de toekomst zullen, op sommige gebieden, 

nieuwe onderzoeken hopelijk meer inzicht geven. Onder andere is er relatief weinig bekend 

over de pathofysiologie van HMB in relatie tot myomen, poliepen en adenomyose. De 

effectiviteit van een TCR-P bij HMB is niet goed aangetoond. De MIRA-studie onderzoekt 

momenteel de Mirena versus bipolaire ablatie bij HMB. Zoals eerder benoemd, is de rol van 

embolisatie bij adenomyose nog niet voldoende onderbouwd. Verder zijn laparoscopische 

occlusie van de arterie uterina, myolyse en MRgFUS nog onvoldoende onderzocht in 

vergelijking met hysterectomie, myomectomie of embolisatie. Het doel van het vernieuwen 

van de richtlijn is de kwaliteit van de zorg beter te maken. Door kwaliteitsindicatoren te 
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ontwikkelen kan het toepassen van de richtlijn in de praktijk gevolgd en versterkt worden. De 

volgende drie interne kwaliteitsindicatoren zijn opgesteld: eenmalige Hb-bepaling, de ratio 

embolisatie-hysterectomie bij myomen en het percentage HMB patiënten dat poliklinisch een 

vaginoscopische hysteroscopie heeft ondergaan. 

C
hapter 8 

Sum
m

ary guideline H
M

B

127

proefschrift v.d.Kooij.indb   127 5-8-2013   08:08:19


